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Kava

• 10.00-10.30 Sissejuhatus

• 10.30-10.45 KOHVIPAUS

• 10.45-12.15 Definitsioonid, mõisted

• 12.15-13.00 LÕUNA

• 13.00-14.30 Definitsioonid, mõisted

• 14.30-14.45 KOHVIPAUS

• 14.45-16.30 Üldosa mõisted, erinevate
uuringuvormide täitmine. Valideerimine. 
Andmete sisestamine
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Teemad

• TI Euroopas

• Hetkleviuuringu planeerimine

• Mõisted

– Juhtumite arutelu

• Andmete 

– valideerimine

– sisestamine, töötlus
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TI Euroopas

• Tervishoiuga seotud infektsioonid Euroopas
– Ca 4 miljonit aastas

– surmajuhtumeid ca 37 000 aastas

– Lisavoodipäevad 16 milj. aastas

– Maksumus: 5, 5 bilj. aastas (334€ päev)

– Tekitajad tavapärasemast resistentsemad

Allikas: ECDC Annual Epidemiological Report 2008 and Monnet DL, ECDC 
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Euroopa Komisjoni otsus

• Soovitus: 9. juunist 2009/C 151/01 (artikkel
II.8.c) patsiendi ohutusest sh.TI osa

• Soovitus: 15.novembrist 2002/77/EC, kus
käsitletakse antibiootikumide ohutut kasutust

• Mõlema soovituse elluviijaks praktilisel
tasandil on ECDC (Haiguste Ennetuse ja Tõrje
Euroopa Keskus)
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Hetkleviuuring (point prevalence study-PPS)

• Ühel lühikesel ajaperioodil läbiviidud 
uuring kindla protokolli järgi

• Eesmärk: 
– muuta antibiootikumide kasutus 

sihipärasemaks
– TI levimus ja sellega seonduvad probleemid

• Kvaliteetse abi üks osa
– TI esinemine
– Tekitajate iseloom
– Patsiendi riskifaktorid
– Antibiootikumide parem kasutus
– Asutuse IK alane tegevus, selle parandamine
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Hetkleviuuring Euroopas 2011-2012

• 273 753 patsienti

– uuringusse 231 459

• 1149 haiglat, sellest 
uuringusse 947

• Madal esindatus oli 8 riigis: 
Austria (9), Tšehhi (14), Eesti (4), 
Horvaatia (11), Norra (7), Rootsi (4), 
Taani(3), Rumeenia (10)

�uus uuring 2015

• 25 riigis hea või väga hea 
esindatus
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2011-2012

• 15 000 TI
– 4,8% esmatasandi haiglas
– 7,2% kolmanda tasandi 

haiglas
– IROs keskm. 19,5%

• Keskm. levimus Euroopas 
5,7%

• 3,2 milj. patsienti Euroopas 
aastas haigestub 
nosokomiaalsesse 
infektsiooni

• 1 päev= 81 000 pt. EL 
haiglates TIga
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Hetkleviuuring 2015

• 10 haiglat 

• PERH, TÜK, IVKH, ITK, LTKH, Pärnu, Valga, 
Rapla, Jõgeva, Viljandi

• Periood apr-juuni 2015 (21.04-19.06 
vahemikus)

• 4 haiglat mais, 2 juunis, 3 apr.-mai

• Standardprotokoll 8 haiglat

• Kerge protokoll 1 haiglat

• TESSysse 9 haiglat
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Hetkleviuuringu plaan

• Koordineerib ECDC:  II PPS 2016-2017, 5 aastase intervalliga
• 4 perioodi: 2 -2016 ja 2 - 2017

– Eestis  1. apr.-30. juuni 2016 (eelmine 2011a.)
• Valideerimisuuring min 250 pt, 5 haiglat (>6 ilmselt)
• Andmete sisestamine juuli-aug.2016
• Andmete liikumine koordineerijale aug-sep.2016
• Andmed TESSysse sept-okt.2016
• Esimene tagasiside okt-nov.2016

• Osalemise võimalused
– Riigi/koordineeriva keskuse  poolt valitud haiglad
– Vabatahtlik osalemine
– Randomiseeritud valik (Eestis kuuluvad kõik haiglad valikusse)
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Uuringu plaan haigla tasandil

• 1 osakond= 1 päev, 2-3 nädalat kokku haiglale
– tagantjärele infot ei lisata (nt. külvi vastused tulid 

hiljem vms.)

– Kui jõuab, siis ka mitu osakonda 1 päevaga

• Kirurgilise tegevusega osakonnad T-N

• Uuringu perioodil kogutakse andmed tavaliselt 
paberkandjale

• Andmete sisestamiseks, edastamiseks aega ca 2-3 
kuud

• Valideerijad uuringuga paralleelselt haiglas
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Andmete kogumise vormid, kes 
kogub?

• Rahvuslikul tasandil
– Terviseamet

• Haigla tasandil
– Haigla 3 vormi
– Uuringu teostajad

• Osakonna tasandil
– Osakonna vorm
– Kerge versioon/standard versioon

• Patsiendi tasandil
– riskifaktorid (standard), TI ja AB mõlemal versioonil
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Protokoll ver.5.1 (2016)

• Tõlgitud eesti keelde
• Haigla vormid 1-3
• Osakonna vorm W
• Patsiendi vorm: 2 erinevat versiooni

– Lihtprotokoll (B vorm)
• Ainult patsiendi vanus, haospitaliseerimise kpv. ja eriala
• TI ja AB andmed eraldi kirja panna

– Standardprotokoll (A vorm)
• Kõik patsiendiga seotud riskifaktorid sõltumata AB või TI 

olemasolust, 1patsient= 1 andmeleht
• Eriti soovitatav väiksemate asutuste jaoks
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Uuringu läbiviimise plaan
• Ajaline piirang: vali periood, aprill-juuni
• 2, maks. 3 näd.
• Kogu haigla vormide jaoks vajalikud andmed
• Otsustada, kas liht või standardprotokoll
• Hommikul: osakonnas k. 8.00 viibivate patsientide nimekiri
• Uuringu algus nt. 10.00
• Osakonnas kohapeal vaata haiguslugu

– täida kas standardvorm (igale patsiendile eraldi leht) või LP 
korral ainult nendele lehed, kellel on leitav TI või AB kasutus ja
osakonna üldvorm (W)

• Vajadusel küsi personalilt lisainfot
• Kui maksimaalne info on käes, siis täna personali, lahku
• Järgmisel päeval uus osakond. Juba uuritud materjali/lehti

tagantjärele ei täideta!!!
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Kaasa arvatud/väljaarvatud?

K.a.

• Haiglad

– Kõik aktiivravi haiglad

– Kõik suurused

• Osakonnad

– Kõik aktiivravi osakonnad
(s.h.akuutpsühhiaatria & neonat. IROd)

– Aktiivravi haiglate pikaravi, taastus ja
järelravi osakonnad

• Patsiendid

– Kõik, kes on saabunud k. 8.00 & ja ei ole välja 
kirjutatud uuringu ajaks

– S.h. nt. EMOd, kus patsient on üle 24 h

– Vastsündinud, kes on emadega koos 
(sündinud enne 8.00 uuringupärval)

V.a. 

• Haiglad

– Pikaravi haiglad/hooldushaiglad

• Osakonnad

– Pikaravi/hooldusosakonnad

– Päevaravi osakonnad

– EMOd

• Patsiendid

– Päevaravi : kirurgia, günekol, muu päevaravi, 
EMOd, hemodialüüsi pt.
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Kell 8.00 “reegel”

Legend: 

W1: osakond 1 
W2: osakond 2

8.01 välja arvata
8.00 kaasa arvata
s.h. need, kes on uuringu hetkel protseduuridel, uuringutel 

Kõik patsiendid, kes on saabunud osakonda (≤) 8:00 ja ei ole osakonnast välja 

kirjutatud uuringu hetkeks
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Kes jääb uuringusse?

1. Saabus osakonda 7.45 uuringu päeval

2. Saabus osakonda 8.01 uuringu päeval

3. Toodi üle osakonda 8.15 uuringu päeval

4. Saabus osakonda 6.00 päev enne uuringut, aga on 
koha puudusel ikka veel EMOs

5. Kirjutati välja 10 minutit enne uuringu algust

6. Siseosakonnas aktiivravi haiglas juba 2 aastat

7. Vastsündinu, sündinud kell 9.00, ema haiglas 5.00st
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TI andmed ja AB andmed

• TI andmed enne kohvipausi

• Peavad vastama juhtumi definitsioonile

• Olulisemad definitsioonid ja mõisted
– Vereringeinfektsioonid

– Pneumoonia

– Operatsioonipiirkonna infektsioonid

– Urotrakti infektsioonid

– C.difficile infektsioon

• AB andmed kolmada bloki ajal
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Kas on TI?
TI algus Juhu definitsioon

3. päevast alates JA Vastab TI juhu definitsioonile uuringu 
päevalvõi

1.päev (saabumise päev) või 2.päev: 
OPI kriteeriumid täidetud (s.h.

kirurgiline tegevus 30 p/ 1 a. enne )

või VÕI
1.päev või 2.päev ja patsent välja 

kirjutatud teisest aktiivravihaiglast 48 h 
tagasi
või

1.päev või 2.päev ja patsient on välja 
kirjutatud 28 päeva jooksul aktiivravi 

haiglast, kui diagnoos on CDI 

Patsient saab AB ravi * ja TI 
juhu definitsioon on 

täidetud 1. ravipäeva ja 
uuringu päeva vahelvõi

1.päev või 2. päev ja patsiendile on 
asetatud asjakohane vahend saabumise 

päeval
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Juhtumite definitsioonid

• Kõik võimalikud tervishoiuga seotud 
infektsioonide definitsioonid on olemas
protokollis

• Kui tekib kahtlus, et tegu on TI, siis kontrolli
vastavalt anatoomilisele lokalisatsioonile üle

• Definitsioonist tuleb kinni pidada ka siis, kui
silmnähtavalt on tegu TIga, aga kõik
kriteeriumid ei tule täis!
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KOHVIPAUS
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Haigla, osakonna vormide täitmine, 
selgitused
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European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and 
Antimicrobial Use

Vorm H2. Haigla andmed 2/3

Haigla kood:

Uuringu kuupäevad: al. __ / __ /____  kuni:  __ / __  /
____

pp/ kk / aaaa pp / kk / 

aaaa

Infektsioonikontrolli (IK) programm:

Kas on olemas IK aastaplaan, heakskiidetud haigla juhi või 

juhi asetäitja poolt? � Jah � Ei

Kas on olemas IK aastaaruanne, heakskiidetud haigla juhi 

või juhi asetäitja poolt? � Jah � Ei

Osalemine seirevõrgustikes:

Millistes seirevõrgustikes teie haigla eelmisel aastal osales? 

(märgi kõik võimalikud) 

� SSI � ICU   � CDI   � Antimikroobne resistentsus

� Antimikroobse ravi kasutus � Muu, täpsusta

____________ 

_____________________________________________

___

Mikrobioloogia/diagnostika toimimine:

Kas nädalavahetustel on arstidel võimalus tellida 

mikrobioloogilisi analüüse ja saada tulemusi?

Kliinilised testid: � Laupäev   � Pühapäev

Skriiningtestid: � Laupäev   � Pühapäev

CEO: Chief Executive Officer, Managing Director; SSI: 
operatsioonipiirkonna infektsioon; IRO: intensiivravi osakond 
(HAI-d IRO-s); CDI: Clostridium difficile infektsioon; 
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Pneumoonia

Vereinfektsioonid

Op-i piirkonna inf-d

Antimikroobse ravi

kasutus

Ülehaiglaline / teised osakonnad

Pneumoonia

Vereinfektsioonid

Op-i piirkonna inf-d

Urotrakti 
infektsioonid

Antimikroobse ravi

kasutus

Kas teie haiglas on olemas TI ennetamiseks või 

antimikroobse strateegia jaoks järgnevad? 

(Jah/Ei/Ei tea)

Pneumoonia, vereinfektsiioonid urotrakti infektsioonid: 

tervishoiuga seotud ja/või seadmega seotud; Koolitus: koolitus või 

õpe; Kontrollkaart: ise kohaldatud; Audit: väline protsess 

(protsessi jälgimine, vaatlused…)

European Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and 
Antimicrobial Use

Vorm H2. Haigla andmed 2/3



Osakonna vorm W
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Haigla kood- EE_... 

Osakonna nimi- omale kasutamiseks, lühend nt. kir1, kir2 jne., peab olema püsiv läbi 
järgnevate uuringute
Osakonna eriala– ≥80% patsientidest selle spetsiifikaga kui <80%= segaosakond (MIX)
Patsiendi profiil/raviarsti profiil- võib erineda osakonna profiilist ja nende arv
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Nimetajad uuringus

• Vajalikud levimuse hindamise jaoks 

• Kõik patsiendid kell 8.00 osakonnas (ja kes ei 
olnud välja kirjutatud uuringu hetkeks)

– TI patsientide arv/kõik patsiendid

• Kerge versioon- ainult agregeeritud 
patsientide arv ja eriala ilma riskifaktoriteta

• Standard versioon- kõik patsiendid ja 
riskifaktorid
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Nimetajad“standardprotokoll”
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haigla kood- EE_... 

Osakonna nimi- omale kasutamiseks, lühend nt. kir1, kir2 jne., peab olema püsiv läbi järgnevate 
uuringute



Nimetajad“standardprotokoll”
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� Patsiendi number, nt. haigusloo N. vms.
� (anonüümne, seostub TI/AB kasutuse poolega 

arvutiprogrammis)
� Vanus (kuudes kui <2a., 0 kui alla 1k.)
� Sugu

� Haiglasse saabumise kpv.
� Raviarsti eriala, patsiendi profiil (vt.lühend 

koodiraamatust)

� Kirurgiline tegevus alates saabumisest
� McCabe skoor (ennustatav elulemus): 

Mitte fataalne: >5 a, keskm. suremuse risk: 1-5 yrs, kõrge suremuse risk: <1 a.

• Vastsündinu sünnikaal
� Invasiivne vahend

� TVK, PVK, põiekateeter, intub.

� Patsient saab süsteemset AB (J/E)

� Patsiendil on aktiivne TI (J/E)



Nimetajad– “kerge protokoll”
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Haigla kood- EE_... 

Osakonna nimi- omale kasutamiseks, lühend nt. kir1, kir2 jne., peab olema püsiv läbi 
järgnevate uuringute
Osakonna eriala– ≥80% patsientidest selle spetsiifikaga kui <80%= segaosakond (MIX)
Patsiendi profiil/raviarsti profiil- võib erineda osakonna profiilist ja nende arv



Nimetajad– “kerge”
Vorm B

� Patsiendi N.haigusloo N. vms.
� (anonüümne, seostub HI/AB 

kasutuse poolega 
arvutiprogrammis)

� Vanus (kuudes kui <2a., 0 kui alla 
1k.)

� Sugu

� Haiglasse saabumise kpv.
� Konsultandi, raviarsti eriala, 

patsiendi profiil (vt.lühend 
koodiraamatust)

� Puuduvad riskifaktorid!

� Patsient saab süsteemset AB (Y/N)

� Patsiendil on aktiivne TI (Y/N)
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Haigla kood [__________]

Osakonna nimi (lüh.)/tähis [__________]  

Patsiendi number [_________________________________]

Vanus aastates: [____] a;   Vanus kui < 2 a vana: [_____] kuud

Sugu:  M  /  N

Hospitaliseerimise kuupäev: ___  / ___  /  _____     (pp/kk/aaaa)

Raviarsti eriala: [__________]

Patsient saab antimikroobset ravi)(1):    � Ei � Jah

Patsiendil on TI(2): � Ei � Jah



Nimetajad- antibiootikumid
• Patsiendid, kes on uuringu hetkel antibiootikumravil 

• planeeritud AB ravi/intermiteeruv AB ravi (nt. hemodialüüs) või 
prof. AB uuringupäeval ja/või uuringule eelnenud päeval

Küsi raviarstilt/õdedelt, vaata 
haigusloost- ei tohi ise siin 
diagnoosi panna
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Antibiootikumid?

U
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Profülaktika

Uuringu päeval ja 

sellele eelnenud päeval

Ravi

Uuringu ajal plaaniline ravi

Kui lõppes enne uuringu hetke, ei 

lähe arvesse 

Vahelduv/intermiteeruv AB 
ravi 
Nt. üle päeva, üle 3 päeva jne
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Uuringu päev
Uuringu aeg

Uuringu aeg-
vaata, kas patsient on saanud 
AB ravi/ plaaniline ravi jätkub
(s.h. vahelduv ravi) või med. 
profülaktikat

Kui jah, tee märge

AB ravi ja profülaktika 
uurimise skeemidUuringu eelne päev

8.00-8.00

Kas on sellel päeval saanud mingitki kir. 
prof. AB ? 

Kui jah, vaata, kas sai ka sellele eelnenud 
päeval
Kui jah, märgi SP3 (> 1pv.)

Kui ainult sellel päeval,
vaata, kas on ka uuringu päevale 
planeeritud/antud, 
Kui jah, märgi SP3

Kui ei, vaata, kas on antud 1 doos
Kui jah, märgi SP1 (1 doos)

Kui määratud rohkem kui 1 doos, aga ei 
ole planeeritud üle 1 päeva, märgi SP2 (1 
päev)
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Nimetajad- TI
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Kas on TI?
TI algus Juhu definitsioon

3. päevast alates JA Vastab TI juhu definitsioonile uuringu 
päevalvõi

1.päev (saabumise päev) või 2.päev: 
OPI kriteeriumid täidetud (s.h.

kirurgiline tegevus 30 p/ 1 a. enne )

või VÕI
1.päev või 2.päev ja patsent välja 

kirjutatud teisest aktiivravihaiglast 48 h 
tagasi
või

1.päev või 2.päev ja patsient on välja 
kirjutatud 28 päeva jooksul aktiivravi 

haiglast, kui diagnoos on CDI 

Patsient saab AB ravi * ja TI 
juhu definitsioon on 

täidetud 1. ravipäeva ja 
uuringu päeva vahelvõi

1.päev või 2. päev ja patsiendile on 
asetatud asjakohane vahend saabumise 

päeval
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TI algus

• Kui on dokumenteeritud algus, märgi see kpv. (pp/kk/aaaa)
• Jääb täitmata, kui sümptomid on olemas juba 

hospitaliseerimise päeval

• Esimeste sümptomite kpv.
– Kui ei ole teada, märgi ravi esimene päev alguskpv. -ks
– Või kpv., kui võeti esimene külv/tehti täpsustav uuring

• Kui pole ravi ega külvi, pane hinnanguline alguskpv.

• KOHUSTUSLIK VÄLI
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Asjakohane vahend (relevant device)

• Kehtib 
– Endotrahheaalne vahend, 

(intubatsioon/trahheostoomia)�pneumoonia
– TVK, PVK /kanüül� vereringe infektsioonil
– põiekateeter� UTI puhul (kuni  7 päeva jooksul enne 

infektsiooni teket kasutati põiekateetrit)
• 48h jooksul enne infektsiooni esimesi sümptome oli vahend 

kasutusel 
• Ei ole nefrostoom ega epitsüstostoom!

• Kui tuleb hooldekodust põiekateetriga, siis läheb 
arvesse aktiivravi TIna ainult siis, kui infektsioon 
tekib 3. päeval
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TI definitsioonid

• Peavad vastama TI definitsioonile

• Peavad vastama TI paikme definitsioonile

– Kliiniline, mikrobioloogiline, radioloogiline

• Kui midagi on puudu, ei kodeeri/registreeri täpsemalt 

• Ravi põhjus võib olla TI, aga kui definitsioonile ei vasta, 
edasi ei täida TI poolt

• Osadel juhtudel on üks võimalik lisakriteerium ka arsti 
diagnoos
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Mikroobide resistentsuse kodeerimine
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Kokkuvõte andmete kehtivusest 
ja usaldusväärsusest

Kehtivad ja 
tõelevastavad

Usaldusväärsed, 
aga tõele mitte 
vastavad

Ei ole ei tõelevastavd 
ega usaldusväärsed
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Andmete valideeritavus ja 
usaldusväärsus

• Iga riik kehtestab oma lähenemise
• ECDC-l selleks eraldi protokoll
• Eestis

– Eraldi grupp (inimene) teeb paralleelselt esmase uuringuga 
uuringu üle erinevates haiglates (vahetult peale uuringu esmast 
tegemist)

– Ei aruta, ei kontrolli esmase uuringu tulemusi üle
– Sisestatakse eraldi programmi ja edastatakse eraldi
– Selle põhjal saab riigile anda võimalikud usaldusväärsuse piirid

– KOHUSTUSLIK kõikidele osalevatele maadele

– Võimalik ka rahvusvahelise valideerijate meeskonna osalus 
(riikliku valideerija valideerimine)
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Andmete sisestamine

• Võimalik paberkandjal kogutud andmete edastamine
tähitud kirjaga Terviseametisse (Tartu mnt. 85, Tallinn)

• Võimalik alla laadida spetsiaalne programm
Helics:Win.Net (vabavaraline), kuhu saab sisestada
vajalikud andmed (ing. keelne). Jääb haigla kasutusse
ka edaspidi.

• Programmis 3 moodulit: CID, ICU, PPS
• Programm annab ise “export” faili, mille saab saata

krüpteeritult uuringu koordineerijale
• Uuringu koordineerija edastab andmed TESSy

süsteemi, vajadusel küsib lisainfot uuringu
kontaktisikult



Tagasiside
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Tagasiside haiglale: eraldi haigla
andmed ja taustaks kogu Eesti andmed
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Observed HAI %:
    1.2% (95%CI 0.3-3.6; P 50)
Expected HAI %:
    5.6% (P 72)
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- - EE-EE-22-2015-05-11 Other PPS hospitals (EU); lines=median

Observed vs predicted (expected) prevalence, based on patient specialty only

SIR (O/E): 0.30 (95%CI 0.06-0.89; P 44)
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Kokkuvõte

• Uuringu läbiviimine

• Aeg- 1 osakond- 1 päev, kogu haigla 2-3 
nädalat

• Definitsioonid- komplekssed ja osalt 
keerulised

• Valideerimine ja usaldusväärsus

• Andmete sisestamine- HELICSwin.net 
hetkleviuuringu programm, mis kõikidele 
osalevatele haiglatele tasuta kasutamiseks
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